Konstytucja 3 Maja, 1'

konstyt ucja PRL z w oryginalnym

27 kwietnia 1792 roku - powstaje Konfederacja Targowicka.
14 maja 1792 roku

została

ujawniona w Targowicy na Ukrainie, faktycznie

.
związana

z Petersbur

Jej głównymi twórcami byli przywódcy stronnictwa magnaterii: Stanisław Potocki, Ksawery B
Rzewuski i Stanisław Kossakowski. Targowiczanie zwrócili się o pomoc do Rosji.
Przeważająca

liczebnie armia rosyjska wkroczyła do Polski. Wojna trwająca między majem a lipc
króla Stanisława Augusta do Targowicy i II rozbiorem Polski.

zakończyła się przystąpieniem

W trakcie Insurekcji Kościuszkowskiej, targowiczanie eks hetmani Piotr Ożarowski, i Józef Za
Rady Nieustającej Józef Ankwicz i biskup Józef Kossakowski zawiśli na szubienicach.
Klęska

Powstania Kościuszkowskiego w 1794 roku zapoczątkowała 124 letni okres braku państw

Polacy nie uznają za państwowość polską, istniejącego w latach 1816- 1831 Królestwa Polskieg•
Sejm, Konstytucję, Sądy i Rząd i z Rosją był związany jedynie powszechnie przyjętą forn
cara. Tak więc, w końcu XVIII wieku - polskie stronnictwo w służbie Rosj i stało się narzędziem u
polskiej i symbolem zdrady narodowej.
własny

ł

wieszanie zdrajców Targowicy

i

języku rosyjskim z naniesiony~ im

\

z nanlesi•
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Festiwal piosenki w Trzcielu
MIESIĘCZNIK NIEZALEŻNY

cena 2,50

zł

Brzmi to dostojnie i kojarzy się wszystkim z muzyką,
mikrofonem, konferansjerem, piosenkami, ze światłem i
dtwiękiem. To wszystko było, a ponadto były puchary, nagrody i
nominacje do festiwalu powiatowego. B yly władze gminy, rodziny
i przyjaciele festiwalowych artystów. Mniej było widzów i

świetnie zorganizowane
widowisko, wymagało
ono mnóstwo pracy
pracowników OKSiT. Nie
pożalowali trudu, aby
festiwal miał odpowiednią
rangę. Atrakcyjne nagrody
ufundowali sponsorzy,
czyli Bank Spółdzielczy w
Trzcielu. Tadeusz Wojas,
Stanisław Heller. Laureaci
otrzymali puchary, których zakup sfinansował Urząd Miasta i
Gminy w Trzcielu. Urozmaiceniem trzcielskiej imprezy były
występy miedzichowskich uczniów, czyli zespołu wokalnego i
trzech grup gimnastyków artystycznych prowadzonych przez p.

radnych. Z tych ostatnich widziany był tylko radny z Chociszewa,
Należy wierzyć, że w przyszłości festiwal zdobędzie sobie większe
uznanie wśród mieszkańców Trzciela i gminy. Dzieci i młodzież
potraktowały udział w tym niecodziennym przeglądzie bardzo
poważnie.

Ochotników
występów

do

było

wielu, ale nie
wszystkim udało się
skutecznie przebrnąć
przez przesłuchania
wstępne. Ostatecznie
na festiwalowej
udekorowanej
scenie, wystąpiło 24
uczestników w
czterech karegońach
wiekowych.
Wokalne popisy
lokalnych artystów oceniało jury w składzie: Sławomir Filus, Beata
Kowalska i Kamil Dziembowski. Festiwalowa komisja w grupie
młodych śpiewaków najwyżej oceniła Adrianę Maksym z Brójec,
Katarzynę Fedoruk z Trzciela i Jakuba Woźniaka z
Chociszewa. Wymieniona "trójka" reprezentowała gminę na
Powiatowym Festiwalu w Przytocznej i tam również podobał się
występ Jakuba Woźniaka. Został laureatem. tak więc jego debiut
piosenkarski był nader udany. Laureatkami festiwalu gminnego
zostały także: Karolina Grabowska, Olga Semkło, Ewelina
Napierała, Anna
Hinz oraz Alicja
Marek. Na festiwalu
Powiatowym w
Międzyrzeczu broniły

one barw Trzciela i to
skutecznie, bowiem
n i e m a l wszy s t ki e
zostały nagrodzone i
odznaczone tytułem
laureata. Trzcielski
festiwal to był o

Lodzińską. Brakowało trzcielskich zespołów, honoru jedynie
broniły sympatyczne dziewczynki, które same przygotowały

miniprogram taneczny. Patrycja Greczyło, Pameła Sitnik i Ola
Kaczmarek zasłużyły na szczególne uznanie za odwagę,
przebojowość i artystyczne marzenia. Trzeba nagradzać takie
zaangażowanie. I to czyni p. Anna Psarska, bo starsza grupa
uczestników zajęć w Studio Piosenki prowadzonym przez
Przemysława Poddębskiego w nagrodę pojedzie na 2 dni do
Falkenbergu, partnerskiej gminy Trzciela, pięknej miejscowości w
tzw. Małej Szwajcarii. Tak więc będzie to wyjątkowa nagroda dla
młodych śpiewaków.

JadwigaSzylar
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niespodziankę ,

Na miejscu

mianowicie wspaniałą wyci eczkę do Poznania .
na nich same atrakcje. Jednym z

czekały

punktów wycieczki

było

kino, w którym dzieci

przyrodniczy pt. "Podwodny las". Nie
trójwymiarze. To niesamowite
efektami. Przy okazji
temat podwodnego
'

l

Szkoły

świata, poznać

Dzieci

film

były

oczarowane

wielu ciekawych rzeczy' na

nazwy gatunków ryb, ich

mogły podszkolić się

spotkaliśmy

mogły obejrzeć

to jednak taki zwykły film, lecz w

wrażenia .

mogły nauczyć się

Ponad to w kinie dzieci
drogowego, gdyż

był

ważniej szych

w

znajomości

tam funkcjonariuszy

straży

życie

;.s

itp.

zasad ruchu ·

miejskiej ,

którzy przeprowadzali konkurs na temat "Moje bezpieczne wakacje" .
Chętne dzieci, które brały udział w konkursie otrzymywały nagrody.
Po filmie,
dzieci
Tam

wyruszyły

w

frajda.

płazów,

uśmiechem

na twarzy

ZOO.

na nich niespodzianki.

spotykane gatunki gadów i
była

entuzjazmu i z

dalszą drogę zwiedz i ć

również czekały

karuzeli. To

pełni

Mogły podziwiać

a poza tym

Trochę zmęczeni ,

przejechać się

rzadko
na

ale zadowoleni wszyscy udali

do autokaru . Lecz to nie koniec niespodzianek. W drodze powrotnej
dzieci odwiedziły McDonald's. Radości było co niemiara .

się

Na pewno

będą m i ały

co wspom i nać.
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1 czerwca z okazji Dnia Dziecka w Szkole
Podstawowej zorganizowano gry i zabawy dla dzieci.

Pan Bogdan Najder przygotował wiele
atrakcyjnych rozgrywek. Dzieci z klas I-III
udział

mogły wziąć

w takich dyscyplinach jak: " najlepszy

strzał",

"rzut piłeczką do celu", "skakanka".
Uczniowie starszych klas rozegrali mecz
Zwycięzcami

Były

okazali

dzieci

uczniowie klasy VI.

emocje i ogromne wrażenia.

otrzymało słodkie

To

się

był

Każde

z dzieci

niespodzianki.

bardzo

uśmiech

piłki nożnej.

miły dzień. Miło widzieć

i zadowolenie.

na twarzach

Kinga
Wesoła

pobija

•

swoje
rekordy !

Pisera
trenuj q,
rzuty
do celu.

Uczest nictwa

w
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Dziękujemy strażakom
Co roku uczniowie Szkoły Podstawowej Straży Pożarnej Piotra Grabasa, który
w Brójcach mogą liczyć na pomoc naszych specjalnie na tę okazj~ przyjechał do nas aż z
Częstochowy, gdzie uczęszcza do szkoły,
wspaniałych strażaków.
W tym roku szkolnym pani dyrektor dzieci kl. I-m mogły óbejrzeć wspaniale
szkoły Małgorzata Jażdżewska zaprosiła przygotowaną prezentację przedstawiającą
strażaków po to, by ugwiadomić uczniom, ,,życie tej szkoły", dowiedzieć się jak
j ak bardzo ważne jest bezpieczeftstwo nas bezpiecznie poruszać się po drodze, jak dbać
wszystkich i jak ważny jest zawód strażaka. o bezpieczeństwo swoje i innych. Dzieci
W dzisiejszych czasach strażaków widać były bardzo zainteresowane, zadawały
częściej podczas pomocy przy wypadkach mnóstwo pyta1i, podziękowały gromkimi
niż podczas akcji gaśniczych. Nasza wi~ brawami.
To jednak nie był koniec niespodzianek.
leży przy międzynarodowej trasie nr 2 i

mamy możliwość obserwować jak Gdy uczniowie usłyszeli glos syreny i
odpowiedzialne działania realizują strażacy. nadjeżdżający wóz strażacki, zachwyceni
Dzi~ki uprzejrno§ci młodszego aspiranta wybiegli przed budynek szkoły i czekali na
studenta Centralnej Szkoły Pa6stwowS':i dalsze wydarzenia. Strażacy zaprezentowali
uczniom pokaz gaszenia pożarów. Ponadto
z nich miał możliw~ zobaczenia a
nawet przymierzenia specjalnych strojów
do gaszenia pożarów oraz zapoznania się z
fachową terminologią . Niektórzy
uczniowie mogli nawet włączyć sygnał
syreny.
Bardzo dziękujemy naszym strażakom:
Grzegorzowi Grabasowi, Sebastianowi
Rudołckłemu, Sebastianowi
Kaczmarskiemu, Tomaszowi Hoppa,
Pawiowi i Piotrowi Grabasom za czas
po§więcony naszym uczniom, za
ugwiadomienie na czym dokladnie polega
praca strażaka i jak jest ona ważna.
My§lę, że wielu uczniów skorzystało z
mądrych rad i że wiele wynie§li z
wykładów na temat bezpieczeństwa na
drodze, a także w jaki sposób należy się

każdy

zachowywać.

Monłka Pilipczuk

PAźDZIERNIK 2006

Pan Piotr 6rabas podczas prezentacji szkoły,
ktcSrq, specJalnie fJł"ZY90łował dla naszych uezni6w.
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Nspomnienia z wyjazdu do Poznania
2 czerwca wychowawcy klas I- ID
koły Podstawowej w Brójcach, swoim
,dopiecznym spraw i li ogromną

niespodziankę,

zorganizowali

wspaniałą

wycieczkę do Poznania.

Na miejscu czekały na nich same
atrakcje. Jednym z ważniejszych
punktów wycieczki było kino, w którym
dzieci mogły obejrzeć fllin przyrodclczy
pt. ,,Podwodny las". Nie był to jedn~taki
zwykły ftlm, lecz w trójwyrniarze. Były
to niesamowite wrażenia dla tych, którzy
widzieli to po raz pierwszy, dzieci były
oczarowane efektami. Przy okazji
dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy
na temat podwodnego świata, poznały
nazwy gatunków ryb, ich życie itp.
Ponadto w kinie dzieci mogły podszkolić
znajomość zasad ruchu drogowego, gdyż
spotkaliśmy tam funkcjonariuszy straży
miejskiej, którzy przeprowadzali konkurs
na temat "Moje bezpieczne wakacje".
Chętne dzieci, które brały udział w
Trochę zmęczeni, ale zadowoleni wszyscy
konkursie otrzymywały nagrody.
Po filmie, pełni entuzjazmu i z udali się do autokaru. Lecz to nie koniec
uśmiechem na twarzy dzieci wyruszyły w niespodzianek. W drodze powro tnej dzieci
dalszą drogę by zwiedzić ZOO. Tam odwiedziły MacDonald's. Radości było co
.
również czekały na nich niespodzianki. niemiara.
wspominać.
co
miały
będą
pewno
Na
Mogły podziwiać rzadko spotykane
gatunki gadów i płazów, a poza tym
Monika Pilipczuk
przejechać się na karuzeli. To była frajda.
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Festyn w Brójcach
.. Gdybym sto piosenek mał,
przyjaciołom bym je da ł,
żeby byli uśmiechnięci

w dni powszednie i przy święcie... "
Takimi słowami piosenki rozpoczął się festyn zorganizowany
dzięki współpracy Szkoły Podstawowej, Przedszkola oraz Sołectwa
wBrójcach.
Główni organizatorzy to - so łtys Brójec - Tomasz Hoppa,
nauczycielka szkoły- Justyna Szmyt oraz nauczycielki przedszkola,
którzy przygotowali wiele niespodzianek. Mieszkańcy Brójec mogli
podziwiać talenty muzyczne przedszkolaków oraz uczniów klas IV1. Nie zabraklo znanych i lubianych przebojów m.in. z repertuaru
Violetty V ilias, Czerwonych Gitar.
Talenty dzieci pomaga szlifować Przemysław Porębslci, muzyk,
prowadzący Studio Pioscnki przy Domu Kultury w Trt.cielu. Wielu
naszych podopiecznych: Jakub T urecki, Michał Iwanowski,
Adnanna Maksym, l'ior bert Hęś, Beata Pawlak, Aleksandra
F liger , są uczestnikami tych zajęć.
Dziękujemy serdecznie panu Przemkowi za serce włożone w
pracę nad rozwijaniem talentów dzieci oraz za po~więcony im czas.
Doceniamy to i bardzo dziękujemy.
Dziękujemy także Annie Psarskiej , kierownikowi Domu Kultury,
za poprowadzenie calego festynu.

Nie byłoby tak dobrej zabawy, gdyby nie wspaniałe nagrody
ufundowane przez burmistrza naszej gminy Jarosława Kaczmarka.
Dzieci miały możliwo~ć uczestniczenia w grach i zabawach a na
każdego czekał upominek. Nie zabrakło także słodko~ci, które
upiekły mamy uczniów Szkoły Podstawowej, za które również
serdecznie dziękujemy. Mimo deszczowej aury, dzieci były
zadowolone. Milo widzieć na ich twarzach uśmiech i zadowolenie, to
rekompensuje wszystko.

Samorząd

S zkoły Podstawowcj

w Brójcacb
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Dla uczniów i z uczniami
Pan Bogdan Najder otrzymał od pani dyrektor szachy

Duża, wspaniała hala sportowa w Br6jcach stwarza świetne
warunki do uprawiania przeróżnych dziedzin kultury fizycznej.
Pomału miejscowość staje się centrum sponowym nie tylko w
trzcielskiej gminie. Odbywają się w Brójcach imprezy rangi
wojewódzkiej, spotkania wybitnych sportowców, zawody szczebla
powiatowego. Brójeccy uczniowie w nich uczestniczą jako
zawodnicy i jako kibice. To ich rozwija i wyrabia w nich
zainteresowanie sportem W tym jest również duża zasługa
nauczycieli wychowania fizycznego ze Szkoły ?odstawowej i
Gimnazjum w Brójcach.
Bogdan Naj der , nauczyciel ze sporym stażem pedagogicznym,
ma w tym zakresie duże osiągnięcia. I nie chodzi tu o medale,
rekordy i nadzwyczajne wyniki. Sukcesem Bogdana Najdera jest
to, że uczniowie gremialnie zajmują się piłką siatkową. Zaszczepił
im tę miloś"ć sześ"ć lat temu, gdy rozpoczął pracę nauczyciela wf w
Brójcach. Był to drugi etap w życiu zawodowym brójeckiego
pedagoga. Wcześ"niej, przez 13 lat pracował jako wychowawca na
oddziale neuropsychiatrycznym Państwowego Sanatorium
Dziecięcego. Tam zdobył wyjątkowe doś"wiadczenia, nauczył się
cierpliwoś"ci i rozwiązywania trudnych dziecięcych problemów.
Jest zadowolony z pracy w Brójcach, zaaklimatyzował się w
ś"rodowisku i z ochotą dla niego działa. Bogdan Najder to pasjonat
szachów i nimi zaraził społecznoś"ć szkolną. Cała szkola gra w
szachy. Szachiś"ci brójeccy często reprezentują szkolę na różnej
rangi zawodach i odnoszą sukcesy drużynowe i indywidualne.
Szczególnie ten rok obfituje w sportowe sukcesy uczniów i
nauczycieli z Brójec. Ale ten rokjest również szczególny, dlatego
że otrzymali oni piękną i ś"wietnie wyposażoną hale sportową. A
niej lekcje wychowania fizycznego są sama przyjemnoś"cią. A
potrafią wszyscy to docenić po latach wf prowadzonego w salce
katechetycznej, czy na szkolnym korytarzu. Wielu uczniów gra w
tenisa stołowego, są zafascynowani tą dziedziną sportu podobnie
jak ich nauczyciel -Bogdan Najder. Sam zresztą uczestniczył jako
zawodnik w rozgrywkach Regionu Kozła i był to udział
zakońcwny sukcesem. W II semestrze obecnego roku szkolnego w
sześ"ciu dyscyplinach sportowych uczniowie z Brójec dotarli w
rozgrywkach do szczebla wojewódzkiego. Jest to zasługa przede

wszystkim młodych
sportowców, ale
również dy r ekcji
szkoły i nauczycieli.
Bogadan Najder żyje
szkołą i niezmiernie
cieszy się jej
sukcesami,
osiągn i ęciami

uczniów, nie tylko
zresztą w dziedzinie
sportu. Nauczyciele
brójeccy są świetnymi
fachowcami, ciągle
pog ł ębiają swoj a
wiedzę i zdobywają
nowe umiejętności.
Bogdan Najder jest
chyba rekordzistą w
podyplomówkch. W
ciągu sześ"ciu lat
sześciokrotnie

kończył różne studia podyplomowe. Posiada różne uprawnienia,
jest instruktorem tańca i samoobrony, ratownikiem wodnym i
przewodnikiem kajakowym po Mazurach. Prawdziwy człowiek
renesansu. Zdobyte umiejętności przekazuje innym, także poza
szkolą, np.: w trzcielskim Domu Kultury. Na wszystko znajduje
czas, uczestniczy w festynach gminnych i akcjach o charakterze
charytatywnym, jest zawsze tam, gdzie jest potrzebny. Tacy są
prawie wszyscy nauczyciele z Brójec, nie ograniczają swojej pracy
tylko do szkoły i pensum godzin. Są dla uczniów i z uczniami.
Dyrektorki szkół : Małgorzata Jażdżcwska i Wiolcta
Nowaczyk są pewnie dumne z takich gron pedagogicznych, bo tu
się realizuje słowa Cycerona: "Nie wystarczy zdobywać mądrości,
trzebajeszcze z niej korzystać".

J ad wiga SzyJa:

Pani dyrektor WrfCZA .Ta"mzka" Jakubowi Tureckiemu
za uzyskanie tytułu osobowoić szkolg.

Pani JIISI:yllfl Szm.yt wrfCD Alebandrze FHeaer dyplom
za reprezentowanie szkoły w licznyeh konkunaeh pi01enki.

NCl ten dzień uczniowie kJQSy VI czekali z
niecierpłiwościq, Wtełe serca wiotyli w przygotowania
do uroc!Ystości. Chcaełi w tym ostatnrm dniu w Szkole
PodstGwowej sptsać stę na ptcttkę.
~poczęta się od odtańczenia
Uroczyst
tradycyjnego poloneza. W tych przygotowaniach
pomagał uczniom pan Bogdan Najder-, nauczyciel
wychowania fi~cznego, który włożył wiełe serca i
czasu by jego uczniowie wypadli jak najlepiej.
Po ptęknym tańcu ucznidWie przygotowali kabaret,
który rozśmieszył pubhcznost do łez. Uczniowie
pokamh na co ich stać.
Były podziękowania i kwiaty dla nauczycieli i
pracowników Szkoły Podstawowej.
Pani dyrektor- wręczyłct uczntom §wiadectwa potem
nastał czas na uroczyste :złożenie przysięgi podczas
której uczniowie składali zaprzysiężenie o swoich
dalszych sukcesach w Gimnazjum. Trzymamy za nich
kciuki i wierzymy, że dotrzymajq_złożonych obietnic .
Życzymy powodzeniaUł

. . ..____li pod okiem mistrza-

iGle' getyt uczmowee
•'~"'wu
. .
.•
~ polonez' kt6ry Najdera
wypoci wspcm
.,., ......
_..Ie
serca i ceerphwojce
.,,.
kt6ry wiotył
w nauł'Wć

p. 8ogdcma
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Podziękowania dla

p. Elżbiety Olczak, która była wychowawczyniq, uczniów

z kl. VI w klasach poczqtkowych - dziękujemy za trud i wychowanie.

XL V t.epa swoicli koleg6w l koleławki

w•

Uemlowle pyD swoim uuaydelom l)'lllbollczny kwiatekw poclzifkowanlu za tnd w wychowanie i opieq

Na pamicttkę pozostawiamy po sobie tablo.

Uroczyste przekazanie sztandaru.

Skmdanie przysięgi.
Mamy nadzieję, te w gimnazjum uczniowie wywiq,tq, się z danych obietnic !

KONIE
, C

JISTISCIE

24.06. 2006 r.
I nadszedł czas rozstania ....
Uczniowie najstarszy ch klas żegnajct mury Szkoły Podstawowej by po
wakacjach zawitać w Gimnazjum .
Ten rok szkolny był owocny. Wielu uczniów osiqgnęło wysokie wyniki w
nauce. Ich trud został nagrodzony świadectwem z czerwonym
paskiem. Jednym z takjch uczniów został Norbert Hęś- najlepszy
absolwent szkoły, który uzyskał średnict5,3. Jego koleżanka Paulina
Hetman została wybrana najlepszym uczniem szkoły ze średni et 5. 2.
Gratulacje .
Na uroczystym apelu pani dyrektor Małgorzata J ażdżewska
gratulowała uczniom sukcesów dziękowała za wszelkct pomoc na rzecz
l

szkoły.

Nie dla wszystkich jednak ten rok był owocny w sukcesy. Mamy
nadzieję, że w nowym roku szkoJnym uczniowie ci wykażet większe
zaangażowanie i włożct więcej serca w naukę, by ich wyniki znacznie
się poprawiły.

J'ak co roku w naszej szkole uczniowie wybierająjednct osobę,
która otrzymuje .,Super T acleuszka".
W tym roku to wielkie wyróżnienie uczniowie przyznali pani dyrektor,
dla której ta nagroda była ogromnym zaskoczeniem. Uczniowie
podziękowali pani dyrektor za troskę opiekę i wychowanie gromkimi
brawami .
Ten miły akcent zakończył uroczysty apel i nadszedł czas długo
oczekiwany przez uczniów, mianowicie wymarzone WAKACJE!H
Do zobaczenia we wrześniu.
l

Pan Burmistrz Miasta i Gminy Trzciel Waldernar Nowaczyk, składa gratulacje
rodzicom Norberta Htsia- najlepszego absolwenta szkoły- średnia !5, 3.

Pani dyrektor Małgorzata J'ażdżcwska składa gratulacje Paulinie Hetman
oraz jej mamie- średnia 5. 2 - super !

wtym roku szkolnym Super Tadeuszka otrzymała pani dyr~~or, w

.
podziękowaniu za wszystkie starania, które włożyła w wychowanie l edukacJę
uczniów.
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Podstawowej

66-304 Brójce

Rejon Dystrybucji Międzychód składa na ręce Pana Dyrektora serdeczne
podziękowania

za wzorową postawę wychowanków Pana placówki.

Uczniowie : Zgierski Mateusz, Stelmach Bartek, Wierzbicki Krystian i
Adrian oraz Pacan Marcin wykazali

się dużym

poczuciem odpowiedzialności i

rozsądku.
Wracając
napięcia

ze szkoły zauważyli uszkodzenie na linii energetycznej wysokiego

i niezwłocznie powiadomili naszych pracowników. Do czasu przybycia

zespołu dyżurnego

osoby o

z PE Trzciel pilnowali miejsca uszkodzenia i ostrzegali inne

grożącym niebezpieczeństwie.
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